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MESTRADO E DOUTORADO EM JORNALISMO

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo (PPGJOR) da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no uso de suas atribuições, RETIFICA
o edital 001/PPGJOR/2020 e estabelece novos prazos e condições do Processo Seletivo
2020, tendo em vista as exigências sanitárias por conta da pandemia da Covid-19.

No item 1.4, onde se lê onde se lê “27 de Abril de 2020, com divulgação do resultado da
fase em 19 de  Maio  de 2020”,  leia-se “17  de agosto  de  2020,  com divulgação  do
resultado da fase em 31 de agosto de 2020”.

No item 1.4.1, onde se lê “20 a 22 de Maio de 2020”, leia-se “01 e 02 de setembro de
2020”.

No item 1.4.2, onde se lê “29 de Maio de 2020”, leia-se “08 de setembro de 2020”.

No item 1.5, onde se lê “01 a 03 de Junho de 2020, com divulgação do resultado da fase
em 10 de Junho de 2020”, leia-se “de 09 a 11 de setembro de 2020, com divulgação do
resultado da fase em 18 de setembro de 2020”.

No item 1.5.1, onde se lê “11 e 12 de Junho de 2020”, leia-se “19 a 22 de setembro de
2020”.

No item 1.5.2, onde se lê “19 de Junho de 2020”, leia-se “24 de setembro de 2020”. 

No item 1.6, onde se lê “22 de Junho de 2020”, leia-se “25 de setembro de 2020”.

No item 1.6.1, onde se lê “23 a 25 de Junho de 2020”, leia-se “26 a 29 de setembro de
2020”.

No item 1.6.2, onde se lê “02 de Julho de 2020”, leia-se “02 de outubro”. 

No item 1.7, onde se lê “09 e 10 de Julho de 2020”,  leia-se “05 e 06 de outubro de
2020”.

No item 1.8, onde se lê “10 de Agosto de 2020”, leia-se “Pendente do novo calendário a
ser definido pelo Conselho Universitário da UFSC”.

No item 4.2, onde se lê “consiste em exame presencial e escrito, sem consulta”, leia-se
“consiste em exame escrito feito a distância”.
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No item 4.2.3, onde se lê “As Provas de Conhecimentos Específicos serão realizadas no
dia  27 de  Abril  de  2020, das  14h30min  às  17h30min,  em  salas  do  Centro  de
Comunicação e Expressão da Universidade Federal de Santa Catarina, no Campus da
Trindade, Florianópolis. A numeração das salas será informada no dia 17 de Abril de
2020 no site do PPGJOR (http://ppgjor.posgrad.ufsc.br/  )   e no mural do Programa de
Pós-Graduação  em  Jornalismo.”,  leia-se “As  Provas  de  Conhecimentos  Específicos
serão realizadas pelo sistema eletrônico da revista Estudos em Jornalismo e Mídia, do
Programa  de  Pós-Graduação  em Jornalismo,  hospedada  no  Portal  de  Periódicos  da
UFSC  (https://periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/index),  que  garante  avaliação
cega por parte da Comissão de Seleção. A prova acontece no dia 17 de agosto de 2020,
das 14 às 17h30. Os candidatos devem fazer seus cadastros na revista previamente no
link  https://periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/user/register.  No  dia  e  hora  de
aplicação da prova, devem entrar no link da revista, logar-se, e seguir as instruções no
site para a realização do exame escrito. O sistema eletrônico foi configurado para emitir
mensagem de confirmação de recebimento do arquivo da prova. O candidato deve se
certificar  de  receber  essa  confirmação  e  caso  não  tenha  recebido,  deve  reenviar  o
arquivo até as 19h30 de 17 de agosto de 2020. Softwares anti-plágio serão utilizados
para verificar ocorrências do tipo que resultem em fraudes. Um tutorial para a execução
da prova escrita será disponibilizado no site do PPGJOR com, pelo menos, uma semana
de antecedência da data da prova. No sistema eletrônico da revista, o mesmo tutorial
estará disponível para melhor instruir os candidatos nos procedimentos da etapa”.

No item 4.2.4, onde se lê “Para fazer a prova, o candidato deverá apresentar Cédula de
Identidade (RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Passaporte (original ou
cópia autenticada em cartório). No caso de candidatos estrangeiros, também documento
que comprove situação regularizada no País (visto de trabalho, ou visto de estudante, ou
visto de turista, etc.)”, leia-se “Antes de encaminhar sua prova pelo sistema, o candidato
deve  retirar  todas  as  formas  de  identificação  do  arquivo,  inclusive  no  item
Propriedades. Este cuidado ajuda a assegurar a avaliação cega da prova, e caso sejam
detectadas informações que permitam o reconhecimento da identidade do candidato, o
mesmo será desclassificado”.

No item 4.3.1, onde se lê “a Arguição sobre o Projeto de Pesquisa é presencial”, leia-se
“a Arguição sobre o Projeto de Pesquisa será feita a distância pelo sistema Conferência
Web, da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP)”.

No item 4.3.3, onde se lê “será realizada nos dias 01, 02 e 03 de Junho de 2020, em
locais e horários estabelecidos para cada candidato, a serem anunciados no dia 10 de
Junho”,  leia-se “será realizada nos dias 09 a 11 de setembro de 2020, a distância, por
videoconferência, pelo sistema Conferência Web, com links e em horários estabelecidos
para cada candidato, a serem anunciados no dia 31 de agosto de 2020. As entrevistas
serão gravadas e os candidatos darão suas autorizações de gravação de imagem e som
no início das entrevistas”.
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No item 5.1, onde se lê “O resultado final do processo de seleção será divulgado no dia
22 de Junho de 2020”, leia-se “O resultado final do processo de seleção será divulgado
no dia 25 de setembro de 2020”.

No item 6.1, onde se lê “A matrícula será realizada nos dias 09 e 10 de Julho de 2020,
na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo - Centro de Comunicação e
Expressão - UFSC - Campus Universitário - Trindade - Florianópolis - Santa Catarina,
no horário das 14 horas às 18 horas, quando serão exigidos os seguintes documentos,
apresentados  em  cópias  simples,  acompanhados  dos  originais,  ou  em  cópias
autenticadas  em cartório”,  leia-se “A  matrícula  será  realizada  nos  dias  05  e  06  de
outubro de 2020, em condições de entrega de documentos  que serão oportunamente
divulgadas”.

Ficam sem efeito os itens 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9.

No item 8, o quadro-resumo do processo seletivo passa a ser:

Etapa Datas
Publicação do edital 28 de Fevereiro

Inscrições: envio de documentos e projeto pela internet De 28 de Fevereiro a 17 de Março

Homologação das inscrições Dia 26 de Março

Prazo para revisão de avaliação da Homologação 27 a 29 de Março

Prazo para respostas a eventuais pedidos de revisão 31 de Março

Divulgação da composição da Comissão de Seleção 31 de Março

1ª Fase da seleção – Análise de Projetos De 31 de Março a 20 de Abril

Divulgação do resultado da 1ª Fase 23 de Abril

Prazo para Revisão da Avaliação da 1ª Fase da seleção 24 a 26 de Abril

Prazo para respostas a eventuais pedidos de revisão 29 de Abril

2ª Fase da seleção – Prova de Conhecimentos Específicos 17 de agosto

Divulgação do resultado da 2ª Fase 31 de agosto

Informe dos horários das entrevistas da 3ª Fase 31 de agosto

Prazo para Revisão da Avaliação da 2ª Fase da seleção 01 e 02 de setembro

Prazo para respostas a eventuais pedidos de revisão 08 de setembro

3ª Fase da seleção – Arguição de Projetos e Currículos 09 a 11 de setembro

Divulgação dos resultados da 3ª Fase 18 de setembro

Prazo para Revisão da Avaliação da 3ª Fase 19 a 22 de setembro

Prazo para respostas a eventuais pedidos de revisão 24 de setembro
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Divulgação do resultado final do processo seletivo 25 de setembro

Prazo para Revisão do Resultado Final 26 a 29 de setembro

Prazo para respostas a eventuais pedidos de revisão 02 de outubro

Matrícula dos aprovados 05 e 06 de outubro

Início das aulas
Pendente do novo calendário a ser

definido pelo Conselho Universitário
da UFSC

Florianópolis, 29 de julho de 2020

Prof. Dr. Rogério Christofoletti
Coordenador do PPGJOR

Portaria 343/GR/2020
[firmado no original]
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